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Næstformand i Ældre- og Handicapudvalget Rune Kristensen bød velkommen til dialogmødet. Rune Kristensen fortalte om Plejeboligplanen, som kører i 2 spor, kapacitetsniveau og
planen om det gode hverdagsliv på plejecentre.
Den 2. juni 2016 skal udvalget behandle plejeboligplanen. Udkast til plejeboligplan og politik for det gode hverdagsliv præsenteres på konference 22. juni 2016, hvor samme deltagerkreds som til opstartsseminaret i januar 2016 er inviteret.
Den 27. juni 2016 behandler Ældre- og Handicapudvalget plejeboligplanen og politikken
på baggrund af input fra det afsluttende seminar.
Efterfølgende kommer plejeboligplanen i høring – høringsperioden er 1. august – 22. august 2016. Den endelige plejeboligplan godkendes i september 2016.
Endvidere nævnte Rune Kristensen budget 2017, hvor udvalget skal finde 1 procent besparelser på bevilling 73, i alt 6,3 mill. kr.
Bevillingsmål 2017 - bevilling 73
Inge Bank gennemgik bevillingsmålene:
Det gode hverdagsliv med fokus på, at borgerne oplever øget livskvalitet i hverdagen.
Aktiviteter for at bekæmpe ensomhed. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget starter en
proces op i samarbejde med Ældrerådet om en handleplan mod ensomhed.
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Fokus på borger med demens, sammensatte diagnoser, misbrug mv.
Det gode borgerforløb (skabe sammenhæng for borgeren)
Den samskabende organisation, hvor der er fokus på samskabelse med lokalsamfundet,
faglige organisationer, leverandører m.v. - et eksempel er processen om det gode hverdagsliv.
Udviklings- og uddannelsesmuligheder for personalet – når borgernes behov ændres, skal
personalets kompetencer og uddannelse udvikles i takt med de ændrede krav.
Økonomisk bæredygtig organisation – der skal være styr på pengene og der skal findes
nye måder at virke på.
Poul Gudberg:Ingen kan være uenige i bevillingsmålene – så måske Ældrerådets høring
ligger på et forkert tidspunkt i processen. Så længe man ikke ved, om der følger økonomi
med bevillingsmålene, er det svært at give høringssvar i forhold til de forslåede bevillingsmål.
Poul Gudberg har derfor ingen bemærkninger til bevillingsmålene, for det er udmøntningen, der er vigtig og økonomien til udmøntningen – sammenholdt med besparelserne på
1%.
Flere fra Ældrerådet udtrykte tilfredshed med at mødes med de politiske udvalg og være
med i processen – håber at Ældrerådet fortsat bliver inviteret til at deltage.
Poul Gudberg – vil gerne være med i processen – men mener ikke tidspunktet er det rette.
Rune Kristensen – Til august høres Ældrerådet om budgetforslaget, sådan at Ældrerådets
høringssvar foreligger til byrådets budgetseminar.
Lene Fruelund og Lars Munksø: Det er vigtigt for udvalget at høre Ældrerådets holdning til
bevillingsmålene – så udvalget ved, om man er på rette vej.
Jens Kvist: Der skal stadig afsættes midler til hjemmeplejen. Hjemmeplejen yder et stort
arbejde for borgere i eget hjem – hele døgnet rundt.
Kaj Hansen: Demens - samarbejder Silkeborg Kommune med andre kommuner om demensprojekter?
Inge Bank: Silkeborg Kommune samarbejder med andre kommuner om et projekt om
censor for yngre demente i eget hjem, der er også mange andre tiltag for demente, det er
et område Sundheds- og Omsorgsafdelingen hele tiden udvikler på.
Der arbejdes på en ny national handlingsplan på demensområdet, der skal gøre Danmark
mere demensvenligt og styrke indsatsen over for det stigende antal danskere med en de-
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menssygdom og deres pårørende. Det er endnu ikke kendt, hvad demensplanen kommer
til at indeholde, behandles i Folketinget i efteråret 2016.
Lars Munksø: Ældre- og Handicapudvalget har allerede stort fokus på demente.
Leif Pedersen: Hvad gør man for at gøre sosu-uddannelserne attraktive?
Ingrid Thorsted og Alice Lemming: Det er vigtigt at satse på uddannelse af sosu-hjælpere,
og der skal være kvalitet i uddannelsen og også i de, der uddannes.
Rune Kristensen: Nationalt er der nedjusteret på indtag af sosu-hjælperelever. Der satses
i stedet på assistentuddannelsen. Der kommer en national handlingsplan på området.
Der er nu lavet karakterkrav for at komme på uddannelsen – for at øge kvaliteten.
Inge Bank: Der mangler assistenter, sygeplejersker og terapeuter – derfor uddannes der
flere af de grupper, der mangler ikke sosu-hjælpere. Retningen går mod flere assistenter i
hjemmeplejen.
Kaj Hansen: Kan vikarerne ikke gøres interesserede i at blive i faget?
Inge Bank – det er ikke indtrykket, at der er mange ansatte, der forsvinder over i andre
jobs.
Leif Pedersen: Er der fokus på spisegrupper på plejehjemmene (det gode hverdagsliv)?
Inge Bank: På plejecentrene laver man individuelle aftaler om spisegrupper. Der er fokus
på spisegrupper både for borgere med kontakt til hjemmeplejen og borgere, der ingen
kontakt har til hjemmeplejen. Det er en af måderne for at imødegå ensomhed.
Lene Fruelund: På Birkebo er der oprettet spisegruppe for borgere, der ikke bor på plejecentret – p.t. kommer der 1 borger og spiser med. Ideer og bud på hvordan det kan gøres, er velkomne.
Ingrid Thorsted: Godt tiltag på Birkebo. Synes det skal udvides til andre mindre plejecentre.
Lars Munksø: Er der nok borgere udefra til at lave spisegrupper på plejecentre? Tidligere
erfaringer, da der blev oprettet cafeer på plejecentrene, viste, at der kun kom få borgere
udefra.
Ældrerådet: Der mangler fælles aktiviteter på plejecentrene.
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Alice Kaltoft – mange beboere på plejecentrene er så dårlige, at de ikke kan deltage i aktiviteter.
Kaj Hansen – tror ikke beboerne ønsker/magter at deltage i aktiviteterne.
Lene Fruelund: Plejecentrene er udfordret på at sikre aktiviteter i forhold til også at sikre
plejen. Derfor ønsker udvalget, at frivillige vil være med i aktiviteter på plejecentrene.
Spisegrupper kan også være en aktivitet som giver liv på plejecentret. Det skal sikres, at
der er nogen til at sætte aktiviteterne i gang.
Gert Nielsen: Forslår, at der laves aktiviteter for hjemmeboende borgere, men der skal
være personale/frivillige til at igangsætte, så borgerne bliver interesseret i at deltage i
aktiviteter. Kan personalet, der kommer hos borgerne, f.eks. oplyse de ældre om at der
findes spisegrupper?
Mener det er vigtigt at hjælperne, der kommer hos borgere i eget hjem kan tale og forstå
dansk. Borgerne hører og ser måske dårligt, og derfor kan de ikke kommunikere med personale, der ikke taler og forstår dansk.
Ingrid Thorsted: Der skal laves aktiviteter specielt for mænd.
Alice Lemming: Alhuset har indkøbt træ-værktøj – men har ikke plads til at stille det op
på.
Rune – hvordan håndteres at man får igangsat aktiviteter så de dækker flest mulige interesser – er inspireret af demenslandsbyen i Holland?
Lars Munksø: De ældre ønsker sang, bankospil og dans. Har under sin rundtur til plejecentrene i forbindelse med interviews om det gode hverdagsliv ikke hørt en eneste klage. Man
skal fokusere mere på de, der er på vej til plejecentre, så flytning til plejecenter kan udsættes. Foreslår at Ældrerådet skal være med i det arbejde.
Poul Gudberg: Forebyggelse er et af Ældrerådets indsatsområdet – Ældrerådet har bl.a.
foreslået at nogle af midlerne fra værdighedspuljen skal gå til forebyggelse. Henstiller til
at udvalget omprioriterer i forhold til, hvad midlerne skal gå til.
Rune Kristensen: Midlerne går til mødet med borgerne. Silkeborg Kommune bruger en
relativt høj del af budgettet på forebyggelse. Er enig i, at udvalget skal fokusere på aktiviteterne på plejecentrene.
Rune Kristensen afslutter mødet – og takker for et godt møde og gode forslag.
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